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Dror Ö – förord
Ro mor?
Ro? Jo då. Mor ror, av o med demovaror, rom å dojor.
Ro far? Räknas ro, morsan? Kärra for...
Mor o Rune nu ror om!
Mor, en rar en i rus urinerar nerom.
Mor sa:
– Tune in, dropp ut, ät upp!
Ord ni e!
		
Nu tas rom.
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Tam lukt?
Ät kul mat!
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Ta mat!
Mat:
Raps, anis, sura lugnande malasa-malar o rot (okokt), lagrad eldad
ledargalt, ko-kotor (orala), masala med nan, gula russin, aspartam.

Arbetet e bra
Arbeta me mat e bra.
Arbeta mot tomat e bra.
Arbeta i samosas (om asiat) e bra.
Arbeta med nattört e tröttande; mat e bra!
Arbetar på Solrosen. Ni e inne. Sorl, os å prat e bra!
Arbeta uti bra båtaktrar å passa på rart kat å barbituat e bra.

Nesor, loskor å hår OK.
/Solrosen
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Kor är ok!
Sverks ko bidar
lugnet i livet
sältan
gulnad är brädan
lugnat läste vi
liten gul rad i bok skrevs
O, loss ur en mo
den rara ko klev!
Rökt körvel kokar.
Arne Domnerus solo

GI-diet (ömt möte i dig!)
Ja må ni leva!
Tag, alla, vår goda rapsodi; mitt i vår ugn, i röret, slumra tre. De turas
ner i grytorna. I lokalen e rappe pop-partaren Ego ogenerat rapp o
pepparen elak o lianrot yr! GI rensar ut eder tarm.
Ulsteröring ur å; vit, timid o sparad...
o gråval!
Lagat av Elin å Maj.
GI-Mats!
Er fina nuna...
Ni fresta mig!

							

GI-Mats, ta mig!
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Kör kaloridyk: No Fat Loo Carb!
Bra, coolt, a fonky!
/Dir Ola Krök

Neka mat o H2O?
GI-mat fig. 1 Rå frukt, öl-bakad gös,
Olgas signum, i mun (Gissa glosögd!), aka blötkur!
Får 1 gifta mig o 2 hota maken.
fig1.gif

1:an?
Kär Nam-nam-müsli får 4. GI-fil o (i alla fall) aioli får 3, giftet sen en
etta. Vi gladdes! TUT! Gul-såpa i kanel à la Ralf (fig 2). Gifflar à la
Lena-Kia på slugt utsedd alg i vatten, en estet! (fig 3). Rå fil o (i alla fall)
aioli (fig 4). Rå fil! Summan man räkna = 1
fig2.gif

fig3.gif

fig4.gif
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GI D-lyks:
Mosad donsö-sav! Förebrå er, tacka er fru! Ta nu några tuggor pressad
donsö-räksallad (e mör!), å vår kiviksrot o malstör i rötslam o torsk i vik,
rå. Vår ö med alla skär! Ö-Snoddas ser progg ut, arg å nu naturfreak?
Ca tre år beröfvas Ö-Snoddas om skyldig.

14

O, God! Nu rund o go!
Neka nåt steg åt tangatrosohåll.
Yttra “Bred nu!” i åtsittande nunnedok.
Verksamma mamma skrev koden nu ned: ”Natti”
Stå i underbart tyll å hosor.
Tag nattåget, stå naken.

Sitar-Gunnas kök o GI-diet:
Så mosad ål, Anne? Dränera biten ivrigt!
Ta med Roj, gneta mot köksan i Tinas kök!
Tomaten gjorde matt gir.
Vinet i baren är denna lådas o måste i dig
o köksan nu! Gratis.

			

B.I.B.

Nivån ett A: vatten å vin!
Nivå tu: lut å vin!
Nivå nie: torped, å både protein å vin!
Nivå tretti: bittert å-vin!
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Köksan i Tinas kök

Matrutan: Snegla mot uvar, ät snok, ko. Knega! Laga mat. Ta får o räv.
Tina styr kosan rak. Nu pratar inte kökets mästare gnufilé nakna, de
reder vinet! Ta kända märket, ni; ”Das Omar Brut” o rom-kokt livrem
i räkost. (Ypperst e rå räksav i vask!) Är årets rep-pyts ok, är, i mer vilt
kok, morot urbra, mosad inte krämad! Nä, katten! I vrede redan kanel
i... Fungerat sämst! E köket, ni ratar, punkarnas? Ok, ”ryt!”, sa ni, tvär o
rå. Fatta maga-lagen! Kok-konst är, av utom-algens natur, tam.
Så satsa på pastasås!
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Ta mer EU-nudlar i p-smet o tito-rot i totemspiral, du. Nu ere mat!
Söt kokard – entrérätt ämnad ert gap, Siv. Go, ni vet, så mat yr; gammas i ert kök; tar å vispar raps i vårat kök. Tre i samma gryta måste vi
nog vispa. GT redan mätt är. Ert nedra kok, tös.

Asful o vissen gammal matsal – magert. Nu kapp-äts en endiv. Er entrérätt e råfet! ”Ute laga dere bara smuts o dirt”, sa Köks-Mads. ”Mera
henna i håret”, sa Sid. De kan ana Mr Ronny, gosi’ misogyn norrman, a
naked disaster! Åh! I Anne harems-dams kök Astrid o Stum-Sara bereda
galet utefår. Ett är ert, nere vid Nenes täppa. ”Kun tre gamla stamlamm – Agnes, Siv o Lufsa”.
Ta mer!
Alla brassar bra käk!
Käkar brassar ballare mat?
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Ta mera mat – tamare mat
Ta mera mat-sill i! Ta in ap-senaper! Ta talg!
Gud! Är, trots åtta kilo i, varje sovlaki stark? Ä... sura! Vår köksa ila.
Tina, på nyss bonad ö, förberett:
uvar,
ap-potatis i rar abessinsk can-soda,
lem – ramlösakokt,
teheran-näktar,
kotsirap,
palsmyrnitratsmos. o som start:
(inrym slapp aristokratkännare!) Hett kokas öl, marmelad o snacks.
Nisse, bara ris i? Ta toppar av utter.
E bröfödan (obs syn) å pan-italias kök råvarusäkrat?
Si! Kalv- o sejravioli, katt- å stor träduggla.
Ta tre pan-espania till is.
Tamare mat?

Köksan Naima – Dam o madam i Annas kök
Nu mitt ämne: mat!
So krallig udd, Albert! Räksås? Fink-aromat-kanel?
Lurt! Saknas ram i ko’bok!
Sallat... ”O, Anna, pitt är rak! Röj, bart synes!”
...å sila ned Monét-tartar i vinet.
Ta sedan gul-vaktlar oralt.
Kav lugna; de satt en i. Vira tratten om den!
Al i såsen, ystra björkar rätt i panna o tall, ask o bok i Marsànkastrullen. Akta moraknif ! Så, skär tre blad.
Du gillar kost?
A, men mätt i mun.
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Mm... Ara mm
Staren idkar bara tennis.
Rördrom snart i mossa gå,
Svanar går me facket så,
Sparvar ömsar ytstruktur, alg å...
Fink oduger.
Trast gissade som glad: “alla skär lök”.
Lom sa “kör notfan e”
Ankan sa: ny sång i Bb, arg o grabbig:
“Nå, synas nakna en afton”,
röka smolk, öl, räksallad
(algmos e dassigt, Sartre gud!)
Ok, ni fåglar, ut! Kurt styra.
Smör av raps å stek ca fem.
(Rå gran avsågas som i trans, mord rör sinnet)
Ara brak-dinerats.
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“Köksan” Nasir i Sannas kök
Tamare mun? Nä, nä, man kan koka stor karp i håv; intager den rå! Vi
ta mina stekar. Nemo sjunger nere vid ugnen. Gud i ve! Ren regn, uj.
Som en raket, sa ni? Mat i vår nedre gatnivå; hip rak rotsak.
Ok, nakna män; ännu mera mat:
Ta kåt sotkörd rå halv fejk-oxe, mixa minimum 2 sek.
Etsa namnet Sulu! Nå, då nu lusten mana stekes 2 mumin i Maximex
(ok?), jefvla hårdrökt ost å kat.
Ni gjorde mat ni? Regla träpanel orappat. Sila med duk, ett uns,
o mortla! Strö i örtsalt, rom o snuttekudde. Mal istappar o lena Pärtalger. Inta med Roj Gin.
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Sannas
Sannas gäster avses; unna dessa:
kokt kelp,
pull-up-pork,
rå fårkropp,
ull (upplekt, kokas sedan).
Nu! Se svaret. Säg Sannas!
Värsta galejet o mitt i vår goa påsk i Sannas kök.
Tar å vispar mos, lugn. Ena korkplattan isär. Fan.
Nu, tro, viks alla skivor tunna?
Fräs i natt alp-krokanen, gul som raps, i vårat kök, Sanna!
Sik, såpa o gråvit timotej. E... lagats räv?
Ta mer rävmos, killar, o pytt, typ oral, liksom värre mat!

Å då min man Manne korkat ur Pinot-Y, på med rak urbrödsort (utred
om sned), alla skär ned lökar, bara bryt, lätt kylad.
När er rotsak rämna, köttet i. SEB-oregano likaledes!
Salmo Salar e bilade.
Lin i, å sen rak sifon i turkisk sik-rutin, o fiskarne så in i leda liberala!
Som Lasse dela, kilona ger obesitet!
Tö kan märkas; torr er ändalykt. Tält-yr? Bara bra.
Kölden – räksalladens moder! Tut! Ros dör!
Brukar de må pyton i Prutakroken? Nam nam... ni må då.
Sannas kubism:
Umega Mie – ren transversal lax-art. Strax allas!
Rev snart nere i mage. Mums i buk.
/Sannas
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O, greker, go greker! Go!
Sokrates sa: Vi tar komedin å dra till Itaka.
Knega lite gott i köket. Stek ö-kitt o get i lag.
En kaka till i? Tar då ni demokrati?
Vasse tar Kos!
Vasilis: Avel = bra vald oxe så sin a-havre + nån oxa.
Då dax o nå ner.
Va? Ha ni så-sex? Odla?
Var ble’ Vasilis av?
Arcimedes saltar ponny;
Lynn o Prat-Lasse, de micra.
Satsa, knega,
Tsipras osar,
pistagen kastas!
– Mm.. majonäsen e go ida’, Diogenes.
– Än?
– O ja! Mmm..

Köks-mörts-kiwi i Wikströms kök
Köks-mörts-kiwi o igelkott är rätt ok – legio i Wikströms kök.
2011 Mat-året!
Fett ämne
men mätt efteråt.
(am. 11.02)
Kök + utagerare = gatukök

Bild: Johanna Staffas (aff. at Sanna Hojd-Lib)

Haaallå! Hej Uje! Nu dras sik å drag ur tung is. Nu måste råa tallar åfå
sig nåt uns örtsalt, romsås o middervit! I soppan e senap positiv; redd i
Mosås. Mortla! Strös nu tång i så får alla ta årets! Å, mun sig nu trugar.
Då kissar du!? Nej Uje! Håll! Aaah...
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“Hågad sitta ner o...
o gessa vadå, Lillis?
Sill i låda?
Vassego, o renat!
Tisdag, Åh!”

Räksöl av åpna tuja-killar tre ger trall i kajutan på Valöskär!
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Gödsling – Nils dög
Gödsling
Ord krävs – Åsa kissar.
Bor ej ni på Gardas ö, ni?
Mulnat ute... Vädret rör Åsa o Morgan.
Nä, nu la Åsa rabatt i träda, R&B i vask, elräkning i toa!
Ta o tig ni! NK är lek, sa vi. Bra där. Titta bara så alun änna gro! Moa
sår örter, dävet, utan luminösa drag, å pinjer o brassika sås.
Värk drog. Nils dög!
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Obsköks-Bo
Regi:
Tag nu in te, vinkelrot, skropuk, syl, lod o Dolly’s kupor, K-storlek ni vet.
Ni unga tiger!
Köksfar, arg; nått Åmsele, småspararnas kök.
Källan i Monolamini må sina då katter ömsat kanel.
Lurt, sa kis. Nå, Maj o Gerd, ni måste fixa majört, glada som i rus, o ta
Lenas köksbok. Obs! Köksan e lat o sur, i mosad alg-tröja, maxi-fet! Så,
mindre goja, Måns, i kastrullen! Akta smöret! Ta kådan i, så minimal o
nominal.
Läk, köksan rara!
PS: Åmsele smått ångrar AF:s kök.
Dromedarer o balrog-ål, pipiri, rödrot, karp o riktigt mör deg.
Att tämja haj (mätt!), Tage drömt.
Git, kiropraktor, dör i (R.I.P) i plågor. Laborerade mord.

“Märk gaddar
elvakilos saltvita
ler mot Tom
relativt lassolik
av lerad dagkräm”
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Dr O:s ord
Mor med ego-vag idé grät:
– Ville Knud ta metan i påtår, “gå ned”, nyss?
– Ammoniak ok att ta, o att ta kokain, om massynden å gråt-å-pina-temat
”dunkel-liv” tär. Ge dig av o ge dem rom!
Ny barbituat, se! Va i trans e rart. Nu muntrare!
Snart i Avesta, uti bra byn!
René, vi önskar go’ tur, fred o mod! Er fru tog rak snö i vener.

Apo

teke

t Op
a

Spola kål, exo-vit karob, Birkenau-gelé, tapenad å limone väl,
även om i lådan e paté, leguan, ek-ribbor, aktiv oxel å kalops.
– Vispa ner rödalger? Så låg ni e Dr O! B-tortyr, godis å joks?
– Tag orr-usling i. Sist anka-stånk, ca tre m. Mer tack! Nåt saknats i sig,
nil-surrogat? Skoj åsido; grytrot borde ingå. Lås! Regla dörren, ap-Siv!
Skörd röks!

30

“Rrråm” sa ni, mina tjurar. Uj, ni o jag nu!
Lite ms-sjuka vi se i barnet o bara febertopp i hyn.
Nu få knäbleka kor bra bot.
Se på kranka tse-tze-flugor!
Ok?
Sativa-rök-odör, blöt kur.
Får o get, akut stela, ges opium.
Atjo! Ha ok dag alla nattälgar!
Det ilar då rad av mört-sikar åt syd i å.
Du då, i dy, stå rak i ström, vadar å dra lite drag.
Lätt anal-lagad, koa hojta “MU” i pose!
(Galet stukat ego!)
Råfrukt, öl, bröd o köra vita skor o gul fez!
Testa knark å pesto!
Barbro Kakelbänk å Funny Hippo Tre befara boten “rabies i vak”!
Ujs! Smet i lunga?
Jo, i njurar! Uj, ta ni mina små.
Rrr...
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Anna-Pia ”galna ko” kan laga i panna
Ja, i panna rukkola stamgäst är.
Gno gå nog, idog idag!
Avtag ål. PS! kölvatten-ål, fet i dag, à la Nina, lagad i teflån.
Ett: Av löks plåga tvaga dig o dig o någon grät.
Säg matsal? Ok kur.
/Anna-Pia J
Häst ärad.
Nu ha ni kines i,
vresig i ton, knotig i servisen.
I Kina hundar äts.
Äh?

Tam död mat
Lev, o svaret är: “får äta ’veg’ i maj”.
De’ knallar. Fläsk är gott.
Nä! Kött är mord! Nyss i fatt?
Ur-på, Mr! Att äta kött öka tät tarm å prutta-fis-syndrom, rätt ökänt!
Tog räk-säl-frallan... Kedja mig, Eva!
Tär å fräter av sovel.
Kole-Stins ren e i wrede eder wienersnitsel. Ok?
Ödet så motstånd – nåt sto måste dö.
– Mr! Att äta kött öka tät tarm!
Kaviar – Bra i vak!
Ajö löja!

Viltkörvar åts.
– E bara bajs.
– Ja, bara; består av rökt liv.
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Passa fåret i lite vilda släpp!
Putsa får = värre värk.
Dessa som krossas är få; de vi lånade.
Meja ned alla!
Skär itu staren, idroppa lite.
Ta lax o mört.
Skiva vissa på skärbrädans sylvassa morotssida, som i trans. Se! Somnat!
Yr, grå, fårad å rå; i år å dar.
Å, fårgrytan Moses, snart i mosad is, stor o massavlyssnad:
Är ”bräk” så passiva?
Vikström-oxalatet iLapp ordinerats uti räksalladen (Aj!) emedan ål i ved
åfräsas.
Sork mosas (sed kräver räv, rå fast upp-pälsad).
”Livet i lite rå fas”, sa P
Nån sa: Ta mosat ägg, ana Tures agrara febless – örtsås å strössel.
(Befarar gaser)
Utan agg ätas o matas nån!
Vilt tog gott liv

34

Ko! ko! Alla in, å måne i ny. Nemi teg o bä-får o ung-nöt
lastas ur båt. Anåda, din ren även! E vädret ömsint ett ökat
mod märks, o kokoskräm! Dom ta köttet, ni smöret.
Däven e Vänern ida’, dånat å brusat. Saltön: Gnu
o rå fäbo-get i menyn. I en å må ni alla ok! Ok?

Foto: Peter Ralston (not Slarret Epotof !)
(M o Cyrell Agnots L.A.) ralstongallery.com

Lök-öl
Soja-jos
Redi cider
Etyl-bly-té
Retro-Porter
Ren slips-pilsner
Lös Martini-trams-öl
Soda o ricin o tonic i roa-dos
As, öl, marsan, ananas + Ramlösa
Red Upside = mojito-idioti? Jo, med ispuder.
Tre vuksen-öl, mitt motto, mot tomt timlöneskuvert.
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Agil, räälig oliv ank-anrättas å pavorna sorteras.
Ölet i lådor avställes. Sup moster av sans! Sylten i vald oas.
Rom rå-vaskas i Kivik. Isak sa: ”Vår morsa odla vinet”. Lyssna; svaret!
Som pussel lät svar o då lite lösare trosan Rova påsatt är, nakna vi log i
lä, ärliga.
Söt tant nu slöar. Bada kar, bara.
Tar abra-kadabra-öl. Sunt nattös!
Ko å mint-te i putsad ål-låda stup i ett.
Ni må OK?
Här e virre, Monika; sak inom er river.
Äh!
Rabarberavkok va’re! Bra bar?!
Spola krök – kör kalops!
Spola kalops!
Kör krök!

Yeti-lav o sav o Lollita-kroketter. Geni! Vi gol; ”O, tap-e-tap”, så gott!
Era Masarin-Ralf-kakor äro kakflarn i ras-Amaretto!
Gåspaté! Patologi-vinegrette!
Korka till o lova sova lite.
(Y)
Etta: La Vida Loca (Coca-cola-diva-latte)
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Mods, dom e mods dom!
Mods, dom e mods! Dom söp nån vas pilsner å vi söp, i vinkel rät,
karaktärslösare drak-öl. Oho, Klar alkohol ökar deras öls rät-karaktär.
Lek ni! Vi pös i våren. Slips av! Nån pös. Mods, dom e mods, dom!

Netta bar is, kär – kräks i rabatten
Netta bar is, kär.
Kalla in lös Martini, Los Apotekarnes o som kärleksbrev, öl.
Luta er underbara bak, släpp upp, älska bara!
Bred nu reat ull över!
BS-kel, räkmos o sen raket o Pasolini? Trams! Öl!
Ni alla kräks i rabatten.
Änna livat sist?
Sista vilan?
Nä.
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Ge drusar bra surdeg.
Råg å råg.
I vår värre-baka-meny står:
”GI-pyttsar - bara så gott!” Kul mat?
Lögn! En etta! Vi unnades praktkarp sedan.
Nu, i vatten, en göl! Tam lukt tog, å Sara brast typ i gråt.
Syn e makaber, räv-rå!
Vi går
å går...

Nanni dör
“ba’ dog”
å satte detta,
så goda, bröd innan!
Aha! hud i. Vadå inte går? Titta, ni tre baka majs- o mjölbröd i vinkel!
O ho ho, lek ni, vi dör! Blöjmos!? Ja, makabert i natt i tråget. Ni å David
U ha ha!
40

Kök i köket, typ pyttekök, i kök
Pyttekök
Alla kineser
Rävdrogad i rus en e:
Se, ni knör krumt! Om ni törs peka, dör ni! Så prata ni!
Kinesen i Kina, sa ni? Kinamat äta man i Kina, sa ni?
Kinesen i Kina tar på sin röda keps, röt:
In mot murkrön! Kinesen e sur idag.
Ord värre sen,
i kalla köket,
typ.

Ta mat
Sake till?
		
Lite
			
Kasta mat!

Anmäl:
I vår vrå gå kinapinnar av!
Varat älskar vi väl, i agg, i lust, i ju jitsu?
Ligga i lä? Vi vrak slätar av varann i panik å går.
Vrå vi lämna!
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Mm... matkultur!
Ta tulpan-ros, Ortrud, ur trosorna.
Pluta trut. Lukta mmm!

Ni åt ute
lata ölslöa talet
ut å in

42

Ny skit o ren erotiksyn

Ja ja jaa! Livet ni leva, ni se svaren ni.

Vi njuter av sex, Ester av svaret.

Uj, njuter av svaret?

Sex e svaret!
Uj! Ni vinner!
Avses i navel?
Inte? Vila?

Aj aj
aj!
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– Vänslas Anna med män i ottan i pinkarbåset nian?
– Nae...
– Anna, inte så bra, knip inatt, o i nämdemannasal snäv.
Sötma skaver o mor e vaksam, tös.
Du har bra hudyta, het så majs poppa!
Lap pops?
Ja! Måste ha, ty du har bra hud!

”E du de’ du, nu du” nynna dokusåpaporr-Edit, leker aga-dagis idag.
Någon se grabbar? Gun? Ann? Ukip-Pippi?
Kunna nu grabbar ges nog ånga?
Disiga dagar e kel-tider. Ropa på Suko Danny!
”Nu du – nude dude!”
Ut, sa Brutus, ur lögad dimma, snea syner o beska bad.
När bredare nitar genererar märkta skinkor e du pinad!
Nä, ändan i puder o kniksat kräm.
Rare René! Gratinerad er brända bak, se!
Bore nysa. Ensam middag, ölrus. Ut ur bastu.
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Aj aj aj? Ja ja ja!
Aj aj Åsa. Gonatt!
Utan Ottar-apparat känner tös Runes fot i tofsen.
Ursöt ren näktar! Apparat tonat ut... Ta noga, så ja! Ja!
Aj aj Åsa. Gonatt!
Utan Ottar-apparat känner tös Runes fot i.
Tänk å va kåt o njuta en mans nedankram i dy.
Titta ned, du reser ragg! E inne i bil! Oj, Kelly, vänstergir!
Vi i.. insåg musvärk va? U do it all?
Efter av samlaget svag, Nilla kel-lyda Mark.
Rune, rigid rävkrämare, mera märkvärdig i ren urkramad yllekalling,
avsteg Alma.
Svaret: fellatio, du avkrävs..
Umgås ni i ivrig ret-snäv yllekjol i ...?
Bien! Ni eggar, reser udd – en attityd i marknadens namn.
Eat (uj) not! Åk av, å knät i tofs.
En ursöt ren näktar! Apparat tonat ut... Ta noga, så ja! Ja!

Se så!
Finito i din erotik så rå!
Skit o ren idioti ni få!
Ses.
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Roj o bira (..). Salsa har baksidor!
Apotek nu! sa Rakel surt.
Icke ligga med as å så!
Då så, sade Maggi, lek
citruslekar, as-unket
oparodiska!
Bra ha slasar i bojor!

Aj aj aj...
Dansa så generad i vals, Singoalla?
Aj, er glade man, käre vän...
i syndens hål alla falla, i alla fall Al.
Åh (snednys i näve), räkna med Al!
Greja alla o gnissla vidare, neg Åsas
Nadja.
Ja ja.

Körde med Ann i smör, å vi köpte fat-setet så min man Manne märkte
fetkrämen ”Nam nam”! Ni måste testa fetpök i vår, ömsinnade, med rök.
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Libitum uti bil
Evil Otto Hot Rod (oj fyllarsle då?):
Å de’ ru! Trots all unken usel livsleda;
dels ville Sune knulla Stor-Ture då,
å dels Rally-Fjodor – To Hot To Live
Sug ni
låret fast
röd lem, eld
örtsafter å lingus.
Det yr rosor av massör-Omar.
Anar amorös samvaro.
Sorry Ted.
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Rut – Kurts struktur
Rut neg.
Nä, sign in, lilla godsaksnöt!
Å, nåt önskas? Dog all ilning i sängen? Tur!
Rut – luktar bratkultur
Lite kalas-pilsk? Se bara in o se kåt o glader
fasad nära. Rar ända, sa Fred-Algot Åkeson
i arabesk-slips à la Ketil.

Lite kalas-pilsk? Se bara in o se kåt o glader fasad. När Arne Bore
dragit, Kanel-Agnes ses sorgsam i Annas kök. Stor trappa lura våran
lagom unga mini-fru. O, fy! Trofastare vänner o kärlek ni får! Å, five
sour fishes? Eh? Si, fru! O, se, vi få rå finkel, räkor, en näve rats, a fortyfour fini-magnum o galna råvarulappar trots köksan Naimas grossess.
En galen akt i garderoben! Rar ända, sa Fred-Algot Åkeson i arabeskslips à la Ketil.
Spola Kalle o ge dem Sally.
Fan, när nånsin e pilt, Simone, andra könet?
Tips: pitten ökar DNA! En omistli’ penis;
nån ränna fyllas med ego.
/Ella Kalops
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Avlad av klar omoral, kvad Alva
Här e de’ möhippor o snart vare manna-regn i... Fan! Ned med alla egokarlar i P-spiral rak o ge alla dem denna finger! Anna! Mer av transor!
Opp i hö, med er! Äh...
Näven nu, tjenis! Snart i renare lya, gosse! Som transperson i nosrep
snart Moses (so gay!) lera ner, i trans, sin ej tunne vän.
Rattar
Med ralla-kraft sa finaste Fru S:
– O ni kalla dem vad, Jöns? Simone kan vila sig i vår koj, en natt i fred!
– Nu dåsa så de tu ute?
Då sa så Dunderfittan:
– Nej! Ok; rå, vig i saliv, naken o missnöjd; av med alla kinos! Urfet, sa
ni?
– Fast far kallar dem rattar.
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Gigolo-gig
Ses nakna då, samma ställe?
Du, pudel läts amma! Sådan kan ses! ;)
De ses i Valle Markos supporttält t ex.
Eskalerad dunlek;
nakna VS is i svank;
ankel nuddar;
elak sex;
ett lätt rop:
Puss o kram, Ella. Vi ses!
/Ed
Inga trosor?!
Titta, bar knega gigolo,
gott o maxat; tankat en öl.
Kassör, bak-skak, skabrös sak, lönetak!
Nattaxa – mottog o log.
I gage: NK-rabatt i trosor.
Tag ni!

Foto: Henrik Mide
(med im-kirn, e hot of..)

										

51

Hot love revolt! (oh!)

Hot Lover O
ger

arga rop, pisk - Cabaret Rosette!

(Mest kul flukt: se Mette sortera backsippor)
Agrar ego-revolt? Oh!

Mus o gräs uti Ockelbo.
Du har bra hud, o blek.
Coitus ärgo sum!

– Kolla, kåta Lena, hud änna då! Sak slänger i regn, älska sådan?
– Nä du, han e lat å kall!
– Ok.
Kolla! Kåta Leno! Hud! Ännu mera töser utan små funny hosor.
Dör av (Uj, lås! Nedrans Siv!) trans! Åååå... !
Snart vissnar den så ljuva rödrosohyn.
Nu få Ms Nature sötare mun!
Nä, du! Hon e lat å kall.
Ok.

Rå vår
– Ö, ja ba, herregud, april! Fått nu ragg i livet!
– Så, måste vi ligga runt?
– Tåflirpa duger!
– Rehab ajö?
– ...
O God! Nu redan år tre!
Nu min inre ro viks ”oregami” av... Uj.
Livat år går å vi ångra, ni min Edna, hat å kranka sår!
Å... Saknar kåta handen i min.
Arg? Nå, i vår ågråta vi ljuva imager o skivor!
/Er Nini (mun er trånade, rund o go!)
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– Å du då? Neg usle kräket i lång ull-anorak.
– Aron Al, lugn å lite kär, kelsugen, å du då?
Lekletare, ni måtte hört Gil-Evert Tåb i:
”Denna fina tjej e någons”?
Dit ner gå de.
Matt i sinnes är kåta Lenny,
Lara Lynne lat å kräsen.
Ni sitta med Ågren, tids nog.
Å, nej! Ej ta ni fan ned i båt!
Tre-veligt, rö-hett å minerat el-kel.
Obs! Lina låtsas tåla Nils-Bo.
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Du, erfara Freud?
Du, erfaren, anonym.
Muddra termos, ren o rak.
Amorös, samt i hal-lakan, ök-sköna!
Kalla hit massör o makaroner.
Som retard-dummyn, onanera!
/Freud

A late dret-salmonella? Hi! Skoj åsido – grytrot, samlag i tetrapaks!?
Lätt eregerad du svor: “gud å fan!” Åsa K sa ”dildo” men ni rädes inte
subnivån å vin-buset ni se där inne? Mod! Lida ska såna få, du! Grovsuddare ger ett älska-par tetig Almas tortyrgodis å joks i hallen.
Om laster de tala.
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Netta, ni kan knepen – knak i natten
Tut tut i grenen
Erotik, skit o ren energi
Tut tut
Var kåt sen nyår.
Å, ynnest!
Å, krav.
Var kåt sen nyår.
Av ännu mera “love” vore Ines i stort sett öm,
inte död, i vår alkov.
O, den ystra brud är tagen.
Kom i kimono,
kela tafatt i hosor,
pöka i pyamas sa May-Pia.
Köp ros o hitta fatal ekonomi, Kim o knega.
Träd ur bart.
Syn e dov, oklar, å vid ödet ni möttes
trots isen i er.
O ve! Volare! Mun, nävar å ynnest...
å krav.
Vara vaksam, tänka ”nej”.
Oj, ena knät, maska var av.
Rus, frimod o sodomi!
RFSU(r)
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Vi lovar bravo liv!
Ni vet, i liv- o godsakslätta naturen ni finner ro.
Parabol e fel o bara porren ni finner.
Utan att älskas dogo vi.
Lite vin?

Ren nirvana
rak samtid
å gå dit maskaran avrinner
Nå vinkelrät karaktär – leknivån!
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Dror Et Felix e i exil – efterord:
Alla unga, ta tag i dom!
Lek = Navet i livet!
Ni rätar på ryggarna.
Redan år gått å grånad eran ragg yr.
Å, prat... Är inte vi lite vankelmodiga?
Ta tag nu.
Alla!
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Te, vin, kel, räkor o kärlek, ni vet!

Matrutan: Snegla mot uvar, ät snok, ko. Knega!
Laga mat. Ta får o räv. Tina styr kosan rak. Nu
pratar inte kökets mästare gnufilé nakna, de reder
vinet! Ta kända märket, ni; ”Das Omar Brut”
o rom-kokt livrem i räkost. (Ypperst e rå räksav
i vask!) Är årets rep-pyts ok, är, i mer vilt kok,
morot urbra, mosad inte krämad! Nä, katten! I
vrede redan kanel i... Fungerat sämst! E köket,
ni ratar, punkarnas? Ok, ”ryt!”, sa ni, tvär o rå.
Fatta maga-lagen!
Kok-konst är, av utom-algens natur, tam.
Så satsa på pastasås!
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